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 خالصه

ٔتاِٛسطی دس آغاص لشٖ تیؼتٓ تا ٌؼتشؽ ٚ ػّٕی ؿذٖ فٙٛ٘ی ٕٞچٖٛ خٛؿىاسی ، تشؿىاسی ٚ ... ، دس ًیف ٌؼتشدٜ ای اص كٙایغ ٚ 

فٖٙٛ سایح ٚ ٘یاص تٝ آٖ دس وّیٝ كٙایغ احؼاع ؿذ. دس فشآیٙذٞای خٛؿىاسی رٚتی ، وٝ فالوغ سٚی فّض خٛؽ ٔزاب حوٛس داسد 

ٚ تؼادِٟای ػشتاسٜ ٚ فّض ٔزاب ؿثیٝ فٛالدػاصی اػت فمي صٔاٖ ٚاوٙؾ وٛتاٞتش ، حدٓ ٔزاب ٚ ػشتاسٜ وٕتش ٚ دسخٝ ٚاوٙؾ ٞا 

حشاست تاالتش تٛدٜ ٚ تٝ ٔتاِٛسطی اػتخشاخی ٔشتٛى اػت. تشای ا٘تخاب كحیح فشآیٙذ خٛؿىاسی ، ٘ٛع اِىتشٚد ، ًشح ٔٙاػة ، ٚ 

. خٛؿىاسی وٝ أشٚصٜ تٝ كٛست یه ػّٓ پیـشفتٝ دس خذٔت كٙایغ دس آٔذٜ ، دس ... ٚ آؿٙایی تا ٔتاِٛسطی خٛؽ اِضأی اػت

سٚصٌاس پیـیٗ یه ٞٙش تدشتی تٝ حؼاب ٔی آٔذ. أا تا ؿشٚع خًٙ خٟا٘ی اَٚ ، خٛؿىاسی سؿذ ٚػیؼی یافت ٚ پا تٝ ػشكٝ 

 0391ی ٚ آصٔایؾ ؿذ. دس ػاَ خذیذی ٌزاسد. دس ًی ٕٞیٗ ػاِٟا تٛد وٝ تؼیاسی اص سٚؿٟای ٔاؿیٙی ٚ خذیذ خٛؿىاسی ًشاح

سٚؽ اػتفادٜ اص ٌاصٞای ٔحافظ دس اسٚپا ٚ أشیىا سایح ٚ دس اٚاػي ٕٞیٗ ػاَ تشای اِٚیٗ تاس تىٙیه خٛؿىاسی صیشپٛدسی اختشاع 

پیذا  ؿذ. دس ٕٞاٖ ػاِٟا اػتفادٜ اص ٌاصٞای خٙثی دس اسٚپا ٔشػْٛ ٌشدیذ ٚ تٝ ایٗ تشتیة سٚؿٟای ٔیً ًٔ دس اسٚپا ٚ أشیىا ؿیٛع

وشد. طاپٗ دس كٙایغ خٛدسٚ ٚ ػثه تٝ ػشاؽ پیـشفتٝ تشیٗ سٚؽ ٞای ٔاؿیٙی  خٛؿىاسی ٚ ِحیٓ واسی سفت. دس إِٓاٖ خٛؿىاسی 

دس كٙایؼی چٖٛ فٛالد ، خٛدسٚ ٚ ٔاؿیٗ آالت اسصؿٟای خٛد سا تٝ ٕ٘ایؾ ٌزاسد. دس كٙایغ ٘فت ٚ وـتی ػاصی اٍّ٘ؼتاٖ ، 

ٔیالدی آٔشیىا ٚ ؿٛسٚی دس كٙایغ فوایی ، ٞٛاپیٕایی ٚ غیشٜ  0361س ٌشفتٝ ؿذ. دس خٛؿىاسی تٝ ؿىُ ػّٕی ٚ ٔذسٖ تٝ وا

اًالػات ػّٕی ، ػّٕی ٚ فٙی خأؼی دس تاسٜ خٛؿىاسی تذػت آٚسد٘ذ. دس ٕٞیٗ ػاِٟا تٛد وٝ اػتفادٜ اص تـؼـغ اِىتشٚ٘ی ٚ ِیضسی 

 خٛؿىاسی پشداختٝ ؿذٜ اػت.ٞای ٔختّف  ٔشػْٛ ٌشدیذ. دس ایٗ ٌٔاِؼٝ تٝ تشسػی ٔضایا ٚ ٔؼایة سٚؽ
 

 خٛؿىاسی، اتلاَ، ٔزاب، اِىتشٚد، لٛع اِىتشیىی. وّٕات وّیذی:

 

 

  مقذمه .1
 

خٛؿىاسی اص ٘ٛع اتلاَ دائٓ اػت ، ٔٙظٛس اص اتلاَ دائٓ آٖ اػت وٝ دس كٛست خذإ٘ٛدٖ ػأُ اتلاَ ٞٓ فّض پایٝ ٚٞٓ 

٘ؼثت تٝ دیٍش اتلاالت یىی اػتحىاْ تاالی آٖ اػت ٚایٙىٝ أىاٖ ػأُ اتلاَ آػیة ٔی تیٙذ. اص خّٕٝ ٔضایای اتلاَ دائٓ 

آب تٙذی آٖ ٚخٛد داسد ٚ تٕشٚس صٔاٖ ػأُ اتلاَ ؿُ ٕ٘یـٛد ٕٞچٙیٗ ػشیؼتش ا٘داْ ٔیـٛد ٚدیٍش ایٙىٝ تٝ آٔادٜ ػاصی 

 وٕتشی ٘یاص داسد.
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غیشفّض سا خٛؽ ٌٛیٙذ. خٛؿىاسی اص ٘ظش فّض یا  ،تٕٟای دٚ خؼٓ ٕٞدٙغ یا غیش ٕٞدٙغتٌٛس وّی ػُٕ ایداد پیٛ٘ذ تیٗ ا

رٚب تٝ دٚ دػتٝ وّی تمؼیٓ ٔیـٛد: خٛؿىاسی غیش رٚتی ٚ خٛؿىاسی رٚتی. خٛؿىاسی غیشرٚتی تٝ دٚ دػتٝ تذٖٚ اػتفادٜ اص 

حشاست ٚ تا اػتفادٜ اص حشاست تمؼیٓ ٔیـٛد. ٚدس خٛؿىاسی رٚتی ػُٕ خٛؿىاسی تا اػتفادٜ اص حشاست ِثٝ ٞای اتلاَ رٚب 

  تا اػتفادٜ اص ٔادٜ وٕىی یا تذٖٚ آٖ ا٘داْ ٔیـٛد. ٔٙاتغ حشاستی دس خٛؿىاسی ػثاستٙذ اص : ؿیٕیایی ، اِىتشیىی ٚ ٘ٛسی.ؿذٜ 
 

 جوشکاری اكسی گاز .2

خٛؿىاسی اوؼی ٌاص تٝ ٞش ٘ٛع احتشاق ٌاص ػٛختٙی تا اوؼیظٖ وٝ تؼٙٛاٖ یه ٔٙثغ ٌشٔایی تشای خٛؿىاسی تاؿذ اًالق 

خٛؿىاسی اوؼی ٌاص: تدٟیضات آٖ ػادٜ ٚ اسصاٖ ٔی تاؿذ. لاتُ حُٕ ٚ ٘مُ ٔیثاؿذ. تشای خٛؿىاسی ٚسلٟای ٔضایای  ٔیٍشدد. 

٘اصن ، ِِٛٝ ٞای خذاس٘اصن ٚ ِِٛٝ ٞای تا لٌش وٓ ٔٙاػة اػت. أىاٖ ِحیٓ واسی ٘شْ ٚ ػخت ٚخٛد داسد. دسخٝ سلت آٖ 

ست ٚسٚدی تٝ لٌؼٝ تاال اػت. خٛؿىاسی ٚسلٟای ٔؼایة خٛؿىاسی اوؼی ٌاص: ػشػت خٛؿىاسی وٓ اػت. حشا وٓ اػت.

ٌاصٞای ٔلشفی  هخیٓ تٝ خض دس واسٞای تؼٕیشاتی ٔمشٖٚ تٝ كشفٝ ٕ٘یثاؿذ. خٌش پغ صدٖ ؿؼّٝ ٚ أىاٖ ا٘فداس ٚخٛد داسد.

تذِیُ ٌاص اػتیّٗ اص تیٗ ٌاصٞای ٔٛخٛد  دس خٛؿىاسی اوؼی ٌاص تٝ دٚ دػتٝ تمؼیٓ ٔیـٛ٘ذ: ٌاص ػٛختٙی ٚ ٌاص ػأُ اؿتؼاَ.

داؿتٗ ٕٞٝ خلٛكیات روشؿذٜ تیـتش دس خٛؿىاسی ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔیٍیشد. یه ٌاص ٞیذسٚوشتٙی ٔیثاؿذ وٝ دسكذ ٚص٘ی 

وشتٗ آٖ تیـتش اص ٌاصٞای ٞیذسٚوشتٙی دیٍش اػت. اص تٕاع آب تش سٚی ػًٙ واستیذ تذػت ٔی آیذ. وپؼَٛ اػتیّٗ اص ٚسق 

ٔیّیٕتش ٔیثاؿذ. ٔتشاوٓ  5تا 4تذِیُ فـاس وٕتش ٌاص اػتیّٗ هخأت دیٛاسٜ وپؼَٛ فٛالدی ٚ تٝ سٚؽ خٛؿىاسی ػاختٝ ٔیـٛد. 

تاس تؼیاس خٌش٘ان تٛدٜ ٚ أىاٖ ا٘فداس ٚخٛد داسد. تشای رخیشٜ ػاصی تیـتش ٌاص اػتیّٗ دس 2وشدٖ ٌاص اػتیّٗ دس فـاس تاالی 

اوؼیظٖ ٚ ٌاص ػٛختٙی سا تٝ ٔیضاٖ ٔؼیٙی تا ٞٓ  ٌاص ،ٔـؼُ خٛؿىاسی فـاس تاالتش آ٘شا دس داخُ ٔایغ اػتٗ حُ ٔی ٕ٘ایٙذ.

ٔخّٛى ٕ٘ٛدٜ ٚ آ٘شا تا ػشػت تیـتش اص ػشػت احتشاق ٌاص اص ٔـؼُ خاسج ػاصد ٚ اص لؼٕتٟای ریُ تـىیُ ؿذٜ اػت : ؿیشٞای 

ـؼُ فـاس دٚ ٘ٛع ٔـؼُ ٚخٛد داسد: ٔـؼُ ا٘ظوتٛسی یا فـاس هؼیف ٚ ٔ ِِٛٝ اختالى ٚ ٘اصَ. -دػتٝ ٔـؼُ -اوؼیظٖ ٚ اػتیّٗ

 ٔؼاٚی.

 

 مناتع نيرو در جوشکاری .3

دػتٍاٟٞای خٛؿىاسی خشیاٖ اِىتشیىی ٔٛسد ٘یاص سا تشای تـىیُ لٛع اِىتشیىی تأیٗ ٔیٕٙایٙذ.ٚ تٝ دٚ دػتٝ تمؼیٓ ٔی 

فایش ٚ ایٙٛ٘تش. ٌشد٘ذ: ِٔٛذٞا ٚ ٔثذِٟا. ِٔٛذٞا ٔا٘ٙذ ٔٛتٛس ط٘شاتٛسٞای احتشالی ٚ اِىتشیىی. ٔثذِٟا ٔا٘ٙذ تشا٘ؼفٛسٔاتٛس ٚ سوتی

ػیىُ واسی ٔذت صٔا٘ی اػت وٝ دس یه آٔپش ٔـخق ٔیتٛاٖ تا دػتٍاٜ خٛؿىاسی ٕ٘ٛد. ٔثال ٚلتی ٌفتٝ ٔیـٛد ػیىُ واسی 

دلیمٝ دػتٍاٜ  7آٔپش خٛؿىاسی ٕ٘ٛدٜ ٚ تٕذت  511دلیمٝ تا  9دسكذ اػت یؼٙی ؿٕا تایذ تٝ ٔذت  91آٔپش  511دػتٍاٜ دس 

 ٍ٘یشد تا دػتٍاٜ خٙه ؿٛد. سٚؿٗ تٛدٜ ِٚی خٛؿىاسی ا٘داْ
 

 جوشکاری قوس تا گاز محافظ .4

خٛؿىاسی لٛع تا ٌاص ٔحافظ ٚ   دس ایٗ فشایٙذ اِىتشٚد لٛع ٚ حٛهچٝ ٔزاب تٛػیّٝ ٌاصٞا دس تشاتش ٞٛا ٔحافظت ٔی ؿٛ٘ذ. 

اِىتشٚد ٔلشف ٘ـذ٘ی: لٛع اِىتشیىی ٌشٔای الصْ سا تشای خٛؿىاسی فشاٞٓ ٔیىٙذ ٚ ػُٕ ٔحافظت تٛػي ٌاصٞای آسٌٖٛ 

خٛؿىاسی لٛع تا ٌاص ٔحافظ ٚ اِىتشٚد ٔلشف ؿذ٘ی: دس ایٗ فشایٙذ اِىتشٚد ٔلشف ؿذ٘ی تٛػي  ٚ ّٞیْٛ فشاٞٓ ٔیـٛد.

ٚ ػثة پشوشدٖ دسص خٛؽ ٔیـٛد ٚ ٔیتٛاٖ اصخشیاٟ٘ای تاال تٟشٜ ٌشفت وٝ ػثة افضایؾ ػشػت لٛع اِىتشیىی رٚب ؿذٜ 

خٛؿىاسی ٔیـٛد. ٚخٛد ٌاص ٔحافظ تاػث ٔیـٛد وٝ ٘یاص تٝ فالوغ تشای ٔحافظت اص خٛؽ ٘ثاؿذ پغ ویفیت فّض خٛؽ تٟتش 

٘ٛع فشایٙذ  –یش سا تایذ دس ٘ظش داؿت: فّض پایٝ خٛاٞذ ؿذ ٚ ٔـىالت ػشتاسٜ ٚآخاَ سا ٘ذاسد. تشای ا٘تخاب ٌاص ٔحافظ ٔٛاسد ص

خٛؿىاسی ٚ خٛاف ٔٛسد ٘یاص دس خٛؽ. ٘ٛع ٌاص ٔحافظ اثشات صیادی تش فشایٙذ خٛؿىاسی داسد ٚ تٝ دٚ دػتٝ ٌاصٞای فؼاَ ٚ 

 ٌاصٞای خٙثی تمؼیٓ ٔیـٛد.
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 جوشکاری ته روش تيگ .5

تٛدٜ ٚ حشاست الصْ تشای رٚب فّض پایٝ ٚ ػیٓ خٛؽ ٔلشفی اص خٛؿىاسی تا اِىتشٚد تٍٙؼتٙی ٚ ٌاص ٔحافظ یه فشایٙذ رٚتی 

 –ًشیك تـىیُ لٛع اِىتشیىی تیٗ اِىتشٚد تٍٙؼتٙی ٚ ػٌح واس ایداد ٔیٍشدد. اص چٟاس خضء اػاػی تـىیُ ٔیـٛد: ٔٙثغ ٘یشٚ 

 ٌاص ٔحافظ. –اِىتشٚد  –ٔـؼُ 
 

 مسایای فراینذ جوشکاری تيگ. 1.5

لٌؼات سا ٔیتٛاٖ تا اػتفادٜ اص ػیٓ خٛؽ ٚ یا  -تذٖٚ پاؿؾ خشلٝ ٔیثاؿذ -ویفیت خٛؽ تا ویفیت تاال ٚ تذٖٚ ػیة ٔیثاؿذ.

خٛؿىاسی ٚسلٟای  -ایٗ فشایٙذ وٙتشَ ػاِی دس ٘فٛر خٛؽ پاع سیـٝ سا أىاٖ پزیش ٔیؼاصد –تذٖٚ آٖ خٛؿىاسی ٕ٘ٛد 

تشای خٛؿىاسی اوثش فّضات  -ٜ وٙتشَ دلیك تش سٚی ؿىُ ٌشدٜ خٛؽ سا ٔیذٞذاخاص -٘اصن سا ٔیتٛاٖ تا ػشػت تاال ا٘داْ داد

دس ٕٞٝ  -ٔٙثغ ٌشٔا ٚ افضٚدٖ فّض پشوٙٙذٜ تلٛست ٔؼتمُ وٙتشَ ٔیـٛد -ٚ ٕٞچٙیٗ خٛؿىاسی فّضات غیش ٔـاتٝ اػتفادٜ ؿٛد

 حاالت لاتُ اخشا ٔیثاؿذ ٚ دٚد وٕی ایداد ٔیـٛد.
 

 جوشکاری ميگ مگ .6

ٌاص ٔحافظ ٚ اِىتشٚد ٔلشف ؿذ٘ی ٔیثاؿذ. دس ایٗ فشایٙذ حشاست الصْ تشای رٚب فّض پایٝ ٚ اِىتشٚد اص  خٛؿىاسی لٛػی تا

ًشیك تـىیُ لٛع اِىتشیىی تیٗ آٟ٘ا تأیٗ ٔی ٌشدد. اِىتشٚد دس ایٗ فشایٙذ ػیٕی اػت  وٝ تٝ كٛست دائٓ ٚ تا یه ػشػت 

ٔلشف ٔی ٌشدد. ٔضیت اكّی ایٗ فشایٙذ ٘ؼثت تٝ دػتی ، ػشػت ٔؼیٗ تٝ حٛهچٝ خٛؽ تغزیٝ ٔیٍشدد ٚ تؼٙٛاٖ فّض پشوٙٙذٜ 

 ػیؼتٓ ٌاص ٔحافظ ٚ ٔـؼُ.  -ػیؼتٓ تغزیٝ ػیٓ -تدٟیضات ٔٛسد ٘یاص : ٔٙثغ ٘یشٚ تیـتش ٚ ٘شخ سػٛب تاالتش ٔی تاؿذ.
 

 جوشکاری ته روش الکترود دستی .7

لٛػی داسا ٔیثاؿذ.دس ایٗ فشایٙذٞا اص ٌشٔای لٛع تشای  ایٗ فشایٙذ تیـتشیٗ ٔٛاسد ٔلشف سا دس ٔیاٖ ػایش فشایٙذٞای خٛؿىاسی

رٚب فّض پایٝ ٚ اِىتشٚد سٚپٛؽ داس اػتفادٜ ٔیـٛد. فشایٙذ دػتی ؿأُ ٘یشٚ ، واتُ ٞای خٛؿىاسی ، ا٘ثش اِىتشٚدٌیش ٚ ا٘ثش 

 ػادٜ ، اسصاٖ ٚ لاتُ حُٕ ٔٛاسد صیش اص اٞٓ ٔضایای ایٗ فشایٙذ اػت : تدٟیضات ایٗ فشایٙذ ٔؼٕٛال اتلاَ ٚ اِىتشٚد ٔی تاؿذٚ

تٝ فالوغ ٚ ٌاصٞای ٔحافظ  –سٚپٛؽ اِىتشٚد ٔا٘غ اص اوؼیذ ؿذٖ فّض خٛؽ ٚ حٛهچٝ دس ًَٛ خٛؿىاسی ٔیـٛد  –ٔیثاؿذ 

ایٗ فشایٙذ تشای  –دس ٔٙاًمی وٝ دػتشػی تٝ آٖ ٔـىُ اػت تٝ ساحتی ایٗ فشایٙذ واستشد داسد  –وٕىی ٘یاصی ٘یؼت 

 یاطٞا ٔٙاػی اػت.خٛؿىاسی اغّة فّضات ٚ آِ
 

 جوشکاری ته روش زیر پودری .8

آخشیٗ فشایٙذ خٛؿىاسی رٚتی ٔتذاَٚ ، فشایٙذ خٛؿىاسی تٝ سٚؽ صیش پٛدسی ٔیثاؿذ. تیـتشیٗ هشیة سا٘ذٔاٖ سا دس استثاى تا 

پایذاس ٘شخ سػٛب ٘ـا٘ی فّض خٛؽ دس ٔیاٖ ػایش سٚؿٟا داسد.دس ایٗ سٚؽ اص ًشیك تغزیٝ ٔذاْٚ ػیٓ خٛؽ فّضی یه لٛع 

تشلشاس ٔیـٛد وٝ ٕٞٛاسٜ حیٗ خٛؿىاسی دس صیشالیٝ ای اص ػٌح پٛدس ٔحافظ لشاس ٔی ٌیشد ٚ تٝ ٕٞیٗ دِیُ ایٗ فشایٙذ سا 

تٌٛس وّی دٚ ٘ٛع تشویة تشای پٛدس ٚ ػیٓ خٛؽ ٚخٛد داسد وٝ ػثاستؼت اص : اِىتشٚد آِیاطی تا پٛدس   صیشپٛدسی ٔیٙأٙذ.

 دٜ وشتٙی تا پٛدس آِیاطی.خٙثی ٚ اِىتشٚد اص خٙغ فٛالد ػا
 

 گروه تنذی عيوب جوشکاری .9

.  دس ٔیاٖ تٕاْ ػیٛب خٛؽ ، ]2[ػیٛب ٔتفشلٝ  –ؿىُ ٘الق  –رٚب ٘الق ٚ ٘فٛر ٘الق  –آخاَ تٛپش  –حفشٜ ٞا  –تشن ٞا 

اص آٖ  تشن خٌش٘اوتشیٗ آٟ٘اػت ، چٖٛ لاتّیت خٛؿىاسی ٔٛاد تش پایٝ تٕایُ تٝ تشن تشداؿتٗ دس ًَٛ خٛؿىاسی ٚ تؼذ

اسصیاتی ٔی ؿٛد. صٔا٘ی وٝ تٙؾ دس یه ٘مٌٝ اص خٛؽ ، اص ٔماٚٔت وــی یا تشؿی ٟ٘ایی فّض پایٝ یا فّض خٛؽ تداٚص وٙذ 
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تشن سخ ٔی دٞذ. یه تشن دس یه خي ِِٛٝ تحت فـاس ٔی تٛا٘ذ تا ػشػت كٛت تشای ٔایّٟا اص یه ایؼتٍاٜ پٕپ تا 

 ایؼتٍاٜ دیٍش تٝ ػشػت حشوت وٙذ.

٘ـذٜ دس سیـٝ خٛؽ اٌش دس ٔؼشم تٙـٟای وــی یا خٕـی لشاس تٍیش٘ذ ٕٔىٗ اػت تذٖٚ تغییش ؿىُ  لؼٕتٟای رٚب

ٔحؼٛع ٔٙدش تٝ تشن ؿٛ٘ذ. تشوٟای وــی تٝ ٔشاتة ٔتذاَٚ تش٘ذ. تشوٟای تشؿی دس یه صاٚیٝ ٘ؼثت تٝ تشوٟای وــی 

پیذا وٙٙذ. تشن ػٌح ٔمٌغ سا وٛچىتش ٔی اتفاق ٔی افتٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ اػت دس یه خي دس خٟت صاٚیٝ تٙؾ ٞا ادأٝ 

 وٙذ ٚ تٙؾ تش ٚاحذ ػٌح آٖ تضسي ٔی ؿٛد.

تشوٟا تٝ دٚ دػتٝ ٌشْ ٚ ػشد تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ. تشن ٞای ٌشْ اغّة دس ٔشص دا٘ٝ ٞا اتفاق ٔی افتٙذ ٚ دس كٛستیىٝ ایٗ تشوٟا تٝ 

ٔی ؿٛد وٝ اص سً٘ ایٗ الیٝ ٔی تٛاٖ دسخٝ  ػٌح ساٜ پیذا وٙٙذ یه الیٝ اوؼیذی دس آغاص تشن تش سٚی ػٌح آٟ٘ا تـىیُ

 حشاست تـىیُ تشن سا تخٕیٗ صد.

تشن ػشد پیچیذٜ تشیٗ ٘ٛع ػیة دس خٛؽ ٔی تاؿذ وٝ تٝ آٖ تشن ٞای ٘اؿی اص ٞیذسٚطٖ ٚ یا تشن ٞای تاخیشی ٘یض ٔی 

ٝ تٙؾ ٞا ٚ تؼذ اص ا٘دٕاد ٌٛیٙذ ، وٝ یه خٌش خذی تٝ خلٛف تشای فٛالدٞای اػتحىاْ تاال ٔی تاؿذ. ایٗ تشن ٞا دس ٘تید

دسخٝ  011خٛؽ تٛػؼٝ پیذا ٔی وٙٙذ ٚ اغّة تٝ تشدی ٞیذسٚط٘ی ستي دادٜ ٔی ؿٛ٘ذ. تشوٟای ػشد دس تؼیاسی اص دٔاٞای صیش 

 ػا٘تیٍشاد تٝ ٔحن ػشد ؿذٖ یا تؼذ اص یه دٚسٜ چٙذ ػاػتٝ پغ اص ػشد ؿذٖ اتفاق ٔی افتذ.

اس اػتاتیىی ػآِ ٔا٘ذٜ اػت ٕٔىٗ اػت دس صیش ٕٞاٖ تاس تٝ كٛست ٘ٛػا٘ی تشن ٞای خؼتٍی : یه لٌؼٝ یا ػاصٜ وٝ تحت ت

تـىٙذ ، ایٗ چٙیٗ ؿىؼتٍی سا ؿىؼتٍی خؼتٍی ٔی ٌٛیٙذ ٚ آٖ اص ا٘ٛاع ٔتذاَٚ ؿىؼت دس ػاصٜ ٞای خٛؿی ٔی تاؿذ ، 

ٞٛایی تیـتش دس ٔؼشم  لٌؼات حؼاػی ٔا٘ٙذ پّٟا ، وـتی ٞا ، ٔخاصٖ تحت فـاس ، اتٛٔثیّٟا ٚ لٌؼات ٔشتٛى تٝ ػاصٜ ٞای

 دسكذ اص ؿىؼتٍی ٞای اتلاالت خٛؿی ٘اؿی اص تاسٞای خؼتٍی ٔی تاؿذ. 31تا  51آػیة ٞؼتٙذ. دس ٔدٕٛع تیٗ 

حفشٜ یا تخّخُ اص ٔحثٛع ؿذٖ حثاب ٞای ٌاصی یا تیشٖٚ آٔذٖ آٟ٘ا دس آخشیٗ ٔشحّٝ ا٘دٕاد ٚ پش ٘ـذٖ خای آٖ تٛػي 

 داخُ خٛؽ تاؿذ تا تؼوی اص تؼت ٞای غیش ٔخشب ٔی تٛاٖ آ٘شا تـخیق داد.ٔزاب ایداد ٔی ؿٛد. دس كٛستیىٝ حفشٜ 

حفشٜ  –حفشٜ ٞای ػٌحی  –حفشٜ ٞای پشاوٙذٜ  –حفشٜ ٞای خٛؿٝ ای  –تخّخُ خٌی  –ا٘ٛاع تخّخُ : ػٛساخ وشٔی ؿىُ 

 .]9[حفشٜ ٞای ِِٛٝ ای ؿىُ ٚ حفشٜ ٞای ؿشٚع خٛؿىاسی  –حفشٜ ٞای ا٘مثاهی  -ا٘فشادی  
 

 گيرینتيجه .11

ٔتاِٛسطی دس آغاص لشٖ تیؼتٓ تا ٌؼتشؽ ٚ ػّٕی ؿذٖ فٙٛ٘ی ٕٞچٖٛ خٛؿىاسی ، تشؿىاسی ٚ ... ، دس ًیف ٌؼتشدٜ ای اص 

كٙایغ ٚ فٖٙٛ سایح ٚ ٘یاص تٝ آٖ دس وّیٝ كٙایغ احؼاع ؿذ. دس فشآیٙذٞای خٛؿىاسی رٚتی ، وٝ فالوغ سٚی فّض خٛؽ 

شتاسٜ ٚ فّض ٔزاب ؿثیٝ فٛالدػاصی اػت فمي صٔاٖ ٚاوٙؾ وٛتاٞتش ، حدٓ ٔزاب ٚ ٔزاب حوٛس داسد ٚاوٙؾ ٞا ٚ تؼادِٟای ػ

ػشتاسٜ وٕتش ٚ دسخٝ حشاست تاالتش تٛدٜ ٚ تٝ ٔتاِٛسطی اػتخشاخی ٔشتٛى اػت. تشای ا٘تخاب كحیح فشآیٙذ خٛؿىاسی ، ٘ٛع 

أشٚصٜ تٝ كٛست یه ػّٓ پیـشفتٝ دس  اِىتشٚد ، ًشح ٔٙاػة ، ٚ ... ٚ آؿٙایی تا ٔتاِٛسطی خٛؽ اِضأی اػت. خٛؿىاسی وٝ

خذٔت كٙایغ دس آٔذٜ ، دس سٚصٌاس پیـیٗ یه ٞٙش تدشتی تٝ حؼاب ٔی آٔذ. أا تا ؿشٚع خًٙ خٟا٘ی اَٚ ، خٛؿىاسی سؿذ 

ٚػیؼی یافت ٚ پا تٝ ػشكٝ خذیذی ٌزاسد. دس ًی ٕٞیٗ ػاِٟا تٛد وٝ تؼیاسی اص سٚؿٟای ٔاؿیٙی ٚ خذیذ خٛؿىاسی ًشاحی 

سٚؽ اػتفادٜ اص ٌاصٞای ٔحافظ دس اسٚپا ٚ أشیىا سایح ٚ دس اٚاػي ٕٞیٗ ػاَ تشای اِٚیٗ تاس  0391ذ. دس ػاَ ٚ آصٔایؾ ؿ

تىٙیه خٛؿىاسی صیشپٛدسی اختشاع ؿذ. دس ٕٞاٖ ػاِٟا اػتفادٜ اص ٌاصٞای خٙثی دس اسٚپا ٔشػْٛ ٌشدیذ ٚ تٝ ایٗ تشتیة 

اپٗ دس كٙایغ خٛدسٚ ٚ ػثه تٝ ػشاؽ پیـشفتٝ تشیٗ سٚؽ ٞای ٔاؿیٙی  سٚؿٟای ٔیً ًٔ دس اسٚپا ٚ أشیىا ؿیٛع پیذا وشد. ط

خٛؿىاسی ٚ ِحیٓ واسی سفت. دس إِٓاٖ خٛؿىاسی دس كٙایؼی چٖٛ فٛالد ، خٛدسٚ ٚ ٔاؿیٗ آالت اسصؿٟای خٛد سا تٝ 

ٔیالدی  0361دس ٕ٘ایؾ ٌزاسد. دس كٙایغ ٘فت ٚ وـتی ػاصی اٍّ٘ؼتاٖ ، خٛؿىاسی تٝ ؿىُ ػّٕی ٚ ٔذسٖ تٝ واس ٌشفتٝ ؿذ. 

آٔشیىا ٚ ؿٛسٚی دس كٙایغ فوایی ، ٞٛاپیٕایی ٚ غیشٜ اًالػات ػّٕی ، ػّٕی ٚ فٙی خأؼی دس تاسٜ خٛؿىاسی تذػت 
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آٚسد٘ذ. دس ٕٞیٗ ػاِٟا تٛد وٝ اػتفادٜ اص تـؼـغ اِىتشٚ٘ی ٚ ِیضسی ٔشػْٛ ٌشدیذ. دس ایٗ ٌٔاِؼٝ تٝ تشسػی ٔضایا ٚ ٔؼایة 

 ختٝ ؿذٜ اػت.ٞای ٔختّف خٛؿىاسی پشدا سٚؽ
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